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Reģionālā attīstība

Produktivitāte un 
ienākumi

galvenais konkurētspējas un

izaugsmes nosacījums (cilvēkresursi,

investīcijas, pārvaldības procesi,

inovācija)

Vienlīdzīgas iespējas

Sociālā uzticēšanās
svarīgākais sabiedrības resurss un
attīstības dimensija kopienu, uzņēmēju
un pārvaldības sadarbības veidošanai
un demokrātijas īstenošanai

NAP2027 stratēģiskie mērķi

pamats valsts ilgtermiņa līdzsvarotai izaugsmei. 
Reģionu potenciāla attīstība un 
sociālekonomisko atšķirību mazināšana 
panākama, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, 
prasmīgāk izmantojot katram reģionam 
raksturīgos resursus, veicinot katram reģionam 
raksturīgo specializāciju un kompetences, kā arī 
radot apstākļus jaunu darbavietu un 
pakalpojumu izveidei

ir svarīgākais sociālā taisnīguma 
elements ienākumu nevienlīdzības 
mazināšanai. Panāksim ikvienam 
līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību 
un kvalitatīvu veselības aprūpi, strādāt 
cienīgu darbu atbilstoši savām spējām un 
vēlmēm, augt un dzīvot drošā vidē un būt 
sociāli aizsargātam 



Kultūra un sports aktīvai un 
pilnvērtīgai dzīvei

• Cilvēku līdzdalība kultūras un 
sporta aktivitātēs

• Kultūras un sporta devums 
ilgtspējīgai sabiedrībai

Vienota, droša un atvērta 
sabiedrība

• Saliedētība
• Tiesiskums un pārvaldība
• Drošība

Zināšanas un prasmes personības 
un valsts izaugsmei

• Zinātne sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei un 
drošībai 

• Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša 
izglītība

Uzņēmumu konkurētspēja un 
materiālā labklājība

• Produktivitāte un inovācija
• Darbs un ienākumi
• Kapitāls un uzņēmējdarbības vide

Kvalitatīva dzīves vide un 
teritoriju attīstība

• Daba un vide – «Zaļais kurss»
• Tehnoloģiskā vide un 

pakalpojumi
• Līdzsvarota reģionālā attīstība
• Mājokļi

Stipras ģimenes, veseli un aktīvi 
cilvēki

• Uz cilvēku centrēta veselības 
aprūpe

• Psiholoģiskā un emocionālā 
labklājība

• Stipras ģimenes paaudzēs
• Sociālā iekļaušana

NAP2027 IETVARS 

STRATĒĢISKIE 
MĒRĶI

Prioritātes Rīcības virzieniVADMOTĪVS

VĪZIJAS DAĻA OPERACIONĀLĀ DAĻA

PARADUMU 
MAIŅA –
CEĻŠ UZ 

ATTĪSTĪBU!



Vienota, droša un atvērta sabiedrība
Saliedēta sabiedrība

Izaicinājumi: Gribam sasniegt:

• Pieaug piederības sajūta 
Latvijai

• Cilvēki sadarbojas – ir lielāka 
sadarbība starp dažādām 
iedzīvotāju grupām

• Sabiedrības daudzveidību 
uzskata kā resursu

• Iedzīvotāji vairāk lieto 
latviešu valodu

• Cilvēki gūst izpratni par 
sabiedrību demokrātiskā 
informatīvajā telpā un spēj 
kritiski vērtēt informāciju

Ko darīsim:
• Nacionālās  identitātes un saliedētības pasākumi 

(~22,4 milj. EUR)

• Sabiedrības pašorganizēšanās, no tā NVO sektoram 
(~15,2 milj. EUR), jauniešu neformālās izglītības 
un pārrobežu programmas (~56,7 milj. EUR)

• Sabiedrības saliedētība –jauniešu solidaritātes 
programma, diskriminācijas mazināšanas un 
līdztiesību pasākumi, jaunpienācēju integrācija, 
(~35 milj.) 

• Latviešu valodas lietojuma palielināšana (~15,9  
milj.)

• Sabiedrisko mediju modernizācija un neatkarība, 
informatīvās telpas daudzveidības un cilvēku 
medijpratības stiprināšana (~222 milj. EUR)

• Nepietiekama cilvēku 
saliedētība – sadarbība, 
uzticēšanās, atbalsts



Sabiedrisko mediju patstāvības nodrošināšana

• Mediju fonds un Latgales mediju programma, apraides nodrošināšana visā Latvijas teritorijā, it 
īpaši pierobežā 14 182 000 EUR

• Sabiedrisko mediju infrastruktūras un tehnoloģiju atjaunošana un attīstība – 40 000 000 EUR 
(KM, NEPLP, SM, VARAM)

• Atbalsta pasākumi sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus un pastāvīga finansējuma 
nodrošināšana sabiedriskajiem medijiem  – 110 000 000 EUR

• Atbalsts sabiedriskajiem medijiem  (LTV, LR) atbilstoša orģinālsatura veidošanai, piemērošanai un 
izmantošanai lietotājiem aktuālās platformās sabiedrības saliedēšanai  - 17 347 200 EUR

• Sabiedrisko mediju infrastruktūras un tehnoloģiju atjaunošana un attīstība, jauna ēka – 40 000 
000 EUR



Cilvēku medijpratības stiprināšana
formālajā un neformālajā izglītībā, sekmējot viltus ziņu un dezinformācijas atpazīšanu 
sabiedrībā, kritisko domāšanu

• Medijpratības politikas izstrādes pasākumi, kas vērsti uz sabiedrības 
medijpratības un informācijas pratības stiprināšanu un attīstīšanu

875 000 EUR  (KM; IZM, VK, SM, AiM, NEPLP) 



Pasākumu kopums latviešu valodas lietojuma palielināšanai 
ikdienas saziņā,
t.sk. digitālajā un sabiedrisko mediju vidē

• Latviešu valodas prasmes pārbaudes, lietotņu attīstība, pētījumu programma, 
studiju iespējas ārzemēs, projektu konkursi – 7 045 000 EUR

• Latviešu valodas kā svešvalodas skolotāju izglītības programmas - 840 000 
EUR

• Digitālo mācību līdzekļu latviešu valodas kā svešvalodas apguvei izveide un 
latviešu valodas apguves nodrošināšana ārzemniekiem, PMF 6 060 000 EUR

• Latviešu valodas lietojumu palielināšana – PMF 2 000 000 EUR



Vienota, droša un atvērta sabiedrība
Tiesiskums un pārvaldība

Izaicinājumi: Gribam sasniegt:

• Cilvēki kopā ar publiskām 
institūcijām veido labāku 
pārvaldību

• Publiskā pārvaldība personalizē 
pakalpojumus

• Publiskā pārvalde strādā efektīvi 
– savstarpēji sadarbojas, 
izmanto digitalizāciju un  
inovatīvas metodes

• Tiesībaizsardzības sistēma ir 
efektīva un cilvēkiem saprotama

• Cilvēki uzticas publiskai 
pārvaldei un tiesībaizsardzības 
sistēmai

Ko darīsim:

• Tiesiskuma un demokrātiskas valsts apziņas 
attīstība – pilsoniskais un sociālais dialogs, 
vienotas valsts, pilsoniskās un tiesiskās 
informācijas platforma (~6,7 milj.EUR)

• Alternatīvo strīdu risināšanas veidu ieviešana (0,35 
milj.)

• Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas 
attīstība, reformu/pārmaiņu vadība, profesionālā 
pilnveide un pārkvalifikācija, vienotā atbalstu 
funkciju pakalpojumu centra izveide - (~9,5 milj.)

• Tiesībaizsardzības sistēmas uzlabošana – e-lietu 
modernizācija, profesionālā pilnveide, juridisko 
procesu vienkāršošana, sadarbība starp iestādēm -
mazaizsargāto personu atbalstam, terorisma, 
narkotiku izplatības, kriminālizlūkošanas u.c. jomās 
(~46,9 milj.)

• Bērnu tiesībaizsardzības sistēmu pilnveidošana 

(~10,3 milj.)

• Valsts pārvaldībā ne 
vienmēr “cilvēks ir 
centrā”

• Tiesībaizsardzības 
sistēmas lēnums



Tiesiskuma un demokrātiskas valsts apziņas stiprināšana 
sabiedrībā
īstenojot sabiedrības pilsonisko izglītību, nodrošinot Latvijas tiesību sistēmas sabalansētu attīstību 
(tostarp cilvēktiesību ievērošanu iepretim inovācijām un tehnoloģiju radītajām izmaiņām), mazinot 
birokrātiju un uzlabojot normatīvo aktu kvalitāti un pieejamību

• Vienotas valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas izveidošana un 
attīstīšana (TM; Latvijas vēstnesis) – 2 744 000 EUR

• Atbalsts pilsoniskai līdzdalībai un sociālā dialoga veicināšanai – 4 000 000 EUR



Gudra, efektīva un atvērta pārvaldība

• Vienotas un efektīvas valsts pārvaldes institucionālās sistēmas ieviešana

• Zināšanās balstīta valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstība un vadība

• Inovācijas, digitālās transformācijas un pārmaiņu vadības īstenošana

• Jēgpilna un iesaistoša sabiedrības līdzdalība

• Uz vērtībām balstīta un integritāti nodrošinoša organizācijas kultūra



Vienota, droša un atvērta sabiedrība
Drošība

Izaicinājumi: Gribam sasniegt:

• Latvija ir droša

• Samazinās mirušo skaits no 
ārējiem nāves cēloņiem

• Cilvēki paļaujas uz valsts 
dienestiem

• Cilvēki māk novērst riskus un 
rīkoties apdraudējuma 
situācijās

• Samazinās noziedzīgu 
nodarījumu skaits

Ko darīsim:

• Cilvēku rīcībspējas stiprināšana – drošības klases un 
programmas, t.sk. pirmās palīdzības jomā (~5,9 
milj.)

• Visaptveroša valsts aizsardzība (finansējums no 
aizsardzības budžeta)

• Dienestu reaģēšanas spēju stiprināšana, t.sk.:
• iekšlietu dienestiem (kopā) – formas, sakari, 

u.c. (~20,2 milj.)  
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

(~78,3 milj., ieskaitot citos NAP rīcības 
virzienos paredzēto), 

• Valsts policijai (~38,3 milj., iesk. citos NAP 
rīcības virzienos paredzēto),

• Valsts robežsardzei (~77,2 milj.)
• Muitai un NMPD (~43,5 milj.)

• Efektīva soda izpilde un sodīto personu reintegrācija 
sabiedrībā (~24,5 milj.) un jau ieplānotā Liepājas 
cietuma būvniecība 

• Nepietiekama spēja 
rīkoties drošības risku 
situācijās



Rīcības virziens «Drošība» neapskata jautājumus, kas 
saistīti ar valsts militāro aizsardzību un nacionālās drošības 
sistēmas darbu.



Cilvēku rīcībspējas stiprināšana ārkārtas gadījumos, 
sadarbojoties ar atbildīgajiem valsts dienestiem, iesaistoties brīvprātīgās organizācijās, kā arī 
uzlabojot iesaisti un atbildīgu rīcību noziegumu atpazīšanā un novēršanā, civilajā aizsardzībā un 
visaptverošajā valsts aizsardzībā

• Drošības klašu izveide katastrofu pārvaldības prevencijas un sabiedrības 
izglītošanai - 1 723 040 EUR (VUGD)

• Speciālu prevencijas stratēģisko programmu darbības nodrošināšana 
(satiksme, atkarības, vardarbība, interneta noziegumi), kas ietver:

a) nepilngadīgo drošības veicināšanas programmas,

b) apkaimes drošības   programma,

c) brīvprātīgo sadarbības sistēmas izveidi

270 000 EUR (VP)

• Izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā – 3 750 000 EUR (VM)



Pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam, kas saistītas ar 
stratēģisko komunikāciju

• Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. 
gadam

• Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam

• Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam

• Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam

• Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam

• Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

• Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

• u.c.



Informatīvais ziņojums par 2021. - 2027. gada plānošanas 
perioda nozaru politiku pamatnostādnēm protokollēmumā

Kultūras ministrijai sadarbībā (ar atbildīgajām ministrijām un institūcijām)* un
iesaistot Valsts prezidenta kanceleju

līdz 2020. gada 15. aprīlim izvērtēt nepieciešamību izstrādāt

vienotu vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas
periodam, kas tvertu informācijas telpas drošības un mediju atbalsta politiku,

identificējot risināmās problēmas, politikas plānošanas dokumenta tvērumu,
iesaistītās ministrijas un citas institūcijas, kā arī termiņus un pamatnostādņu
izstrādes gadījumā attiecīgi papildināt šā protokollēmuma 1. punktā minēto
pamatnostādņu sarakstu (1.pielikums).

* ar Valsts kanceleju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomi un valsts drošības iestādēm



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Papildu informācija: www.pkc.gov.lv/nap2027

pkc@pkc.mk.gov.lv

@LVnakotne

http://www.pkc.gov.lv/nap2027
mailto:pkc@pkc.mk.gov.lv
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• Veicina sabiedriskā 

labuma darbību

• Sekmē politisko 

uzticēšanos

• Sekmē sabiedrības 

tiesiskuma apziņu

• Vairo sabiedrības drošību

• Veicina pašorganizēšanās

prasmes, pilsonisku 

rīcību 

• Sekmē iedzīvotāju

savstarpējo uzticēšanos

• Tautsaimniecībai tiek piesaistītas 

jaunas privātās investīcijas

(vietējās vai ārvalstu)

• Sekmē jaunu produktu, 

pakalpojumu vai tehnoloģiju 

ieviešanu 

• Veicina vidēji augsto un augsto 

tehnoloģiju nozaru attīstību

• Kāpina Latvijas eksporta 

ieņēmumus, t.sk. apgūst jaunus 

tirgus

• Veicina visa veida resursu efektīvu 

izmantošanu

• Veicina strādājošo konkurētspēju 

un darba produktivitāti

• Pozitīvi ietekmē darba vides kvalitāti, uzlabo 

darbu tirgus pieejamību un 

veicina nodarbinātību

• Mazina materiālo nenodrošinātību

• Samazina sociālekonomiskās atšķirības

starp dažādām valsts teritorijām

• Sekmē veselības, izglītības un sociālo 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

• Atbalsta īpaši atbalstāmās sabiedrības 

grupas

• Uzlabo iedzīvotāju psiholoģisko un 

emocionālo noturīgumu vai sekmē ģimenes 

un darba dzīves savienošanu

• Novērš vai mazina vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņojumu 

• Pozitīva ietekme uz saistītajām nozarēm 

• Investīciju atdeve (t.sk. citās politikas jomās) vai tiešu/netiešu ienākumu no nodokļiem vai nodevām

NAP2027 investīciju projektu izvērtēšanas kritēriji 


